
Service-informatie
Preventieve acties bij lange machinestilstand

 1.  Voordat u de machine inschakelt, 
hoort u het oliepeil te controleren en 
zo nodig bij te vullen.

 2.  Ook de druk op de rollenkoeling con-
troleert u best, vooraleer u de machine 
inschakelt. Bij watergekoelde machines 
hoort u ook de druk op het extern  
circuit te controleren. Controleer ook 
het filter, dat moet schoon zijn (het 
doorzichtig filterhuis in de kast).

 3.  Bij machines met IR-droger, controleert 
u ook de druk van de koeling van de 
velgeleide plaat.

 4.  Vochtwater aftappen. Technotrans 
spoelen met schoon water. Tijdens het 
opvullen met water, de lans van het 
toevoegmiddel in lauw water plaatsen 
om de doser te spoelen. Toevoegmid-
del kan kristalliseren in de doser. Na 
het terugplaatsen van de bidon met 
toevoeg middel controleert u dat de 
aanvoerleiding weer volledig opgevuld 
is met toevoeg middel.  
Vergeet niet de filters te vervangen, 
zowel in het reservoir als in de tussen-
tanks. Vochtbakken reinigen. Starten 
met een schone technotrans met vers 
vochtwater.
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 5.  Wasmiddel en waswater van rollenwas, 
rubber- en tegendrukwas ontluchten  
en controleren. 
Menu wassen  wassen manueel  
symbool ‘hand’  hier vindt u de  
symbolen voor het ontluchten van de 
verschillende wasinrichtingen:

 6.  Machine eerst 10 min laten ‘warm-
draaien’ (bij langere stilstanden is 
het aangeraden om 2x per week de 
machine 10 minuten te laten draaien 
om platte kanten aan de rollen te voor-
komen). 
Tijdens het warmdraaien de pompen-
kast inschakelen (zeker bij recto/verso 
persen). Ook tijdens het warmdraaien 
de machine-olie en vetsmering laten 
uitvoeren. Menu storingen  centrale 
smering:

 7.  Bij machines met ‘inktnevel afzuiging’ 
dienen deze filters vervangen te worden.

 8.  Filter van het vellenremsysteem rei-
nigen. Vellenremmodules nakijken.

 9.  Poederreservoir goed doorschudden of 
ledigen en met nieuw poeder starten. 
Poeder uit de trechter onder het poe-
derreservoir wegzuigen. Er kan een 
zwart vel onder het poederapparaat 
geplaatst worden om te controleren  
of alle sproeikoppen nog werken. 

 10.  Het is aangeraden de rollen intensief 
te reinigen met Saphira Roller Paste en 
Saphira Calcium Deglazer, alvorens in 
productie te gaan. 










